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нафтопереробки за єдиною розрахунковою основою. Персональну відповідальність за 
величину витрат на утримання складських місткостей доцільно відносити на 
завідуючих складів.  

На більш високому рівні таку відповідальність доцільно покласти на 
керівництво товарно-сировинних цехів та відділів матеріально-технічного 
забезпечення, яким підпорядковуються склади на нафтопереробних підприємствах. 
Така господарська одиниця як склад підприємства задовольняє усім характерним 
умовам утворення місць виникнення постійних витрат. Відокремлення витрат 
матеріально-технічного постачання та збуту продуктів нафтопереробки в єдині 
комплекси в компанії посилило контроль за економічністю розрахункової діяльності 
цих важливих підрозділів. Постійно впроваджуються управлінські рішення по 
зниженню витрат з постачання та збуту, раціоналізації запасів особливо сирої нафти, 
розробки різних варіантів організації постачання сировини з застосуванням 
автоматизації товарно-сировинного господарства. 

Оперативний аналіз відхилень фактичних витрат від нормативних з 
використанням комп’ютерної техніки дозволяє до деякої міри контролювати 
ефективність виробничо-фінансового процесу та уникати необґрунтованих 
випадкових коливань собівартості продуктів нафтопереробки. Разом з тим, системи 
обліку повних витрат реалізують чіткий поділ затрат тільки на прямі та непрямі, які 
трудомісткі в обрахуванні та запізнюються в інформаційному аспекті, що ускладнює 
прийняття і, особливо, впровадження оперативних управлінських рішень.  

Калькулювання повних витрат за непрямого віднесення затрат на продукцію 
знижує достовірність фактичної собівартості та ставить під сумнів економічну 
ефективність управлінських рішень. У країнах з розвинутою економікою «директ-
костинг» передбачає облік собівартості не тільки в частині прямих змінних витрат, 
але і в частині змінних непрямих витрат.  

При використанні системи обліку витрат в залежності від завантаження 
виробничих потужностей на підприємствах нафтопереробної промисловості в 
калькуляцію включаються повністю змінні витрати і частина постійних. За умови 
включення частини постійних витрат у відповідності з коефіцієнтом використання 
виробничої потужності здійснюється часткове калькулювання собівартості. Постійні 
витрати зазвичай покриваються маржинальним прибутком, який отримують від 
продажу продукції нафтопереробки. Підприємство може понести збитки тільки за 
умови, якщо постійні витрати перевищують маржинальний прибуток. 
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Фінансова стабільність підприємства залежить від результатів його виробничої, 

комерційної та фінансової діяльності. В результаті збільшення виробництва і 
реалізації продукції, як правило, спостерігається зниження її собівартості, одночасно 
зростають виручка і сума прибутку, як підсумок – покращується фінансовий стан 
підприємства і його платоспроможність. Підвищення фінансового стану це не гра 
випадку, а результат умілого управління чинниками, що визначають результати 
виробничо-комерційної діяльності підприємства. Так, для умов роботи АТ 
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«Крюковський вагонобудівний завод» виникає питання стосовно створення одного 
типу нового хопер-дозатора для зерна і зернових культур, який може забезпечити 
продуктивність для любих умов його експлуатації. Можна створити декілька 
модифікацій хопер-дозаторів для зерна і зернових культур з різною продуктивністю. 
Модифікація нової машини з меншою продуктивністю, як правило, більш проста і 
дешевша і у виробництві, і у експлуатації. За більшої кількості модифікацій 
досягається зменшення витрат на виконання перевезень, так як в залежності від 
потрібної продуктивності вибирається відповідний тип вагона. Разом з тим зростають 
витрати на розробку, випробування і поставку на конвеєр модифікацій нового хопер-
дозатора для зерна і зернових культур. Зважаючи на наведені аргументи існує 
оптимальне число модифікацій люкових напіввагонів, хопер-дозаторів для зерна і 
зернових культур, пасажирських купейних вагонів тощо і оптимальна продуктивність 
кожного із них, за яких мінімізуються сумарні витрати. В процесі досліджень за 
нашою участю визначили оптимальну кількість модифікацій нових машин, в нашому 
випадку, як хопер-дозаторів для зерна і зернових культур, так і пасажирських 
купейних вагонів, за яких сумарні витрати мінімізуються. Оптимальним є ряд із 
чотирьох хопер-дозаторів (N) для зерна і зернових культур. При цьому сумарні 
відносні затрати на розробку та витрати на виробництво сімейства хопер-дозаторів 
для зерна і зернових культур є мінімальними значеннями для наведеного числа N. 

Результати досліджень показали, що без великих втрат може бути прийнято ряд 
із чотирьох модифікацій хопер-дозаторів для зерна і зернових культур з питомою 
місткістю 0,650, 0,710, 0,765 та 0,820 т / м3. В умовах загострення конкуренції на 
ринку хопер-дозаторів для зерна і зернових культур можуть з’явитися додаткові 
міркування стосовно розширення числа типів нових машин провідним виробником 
рухомих засобів в Україні. Таким чином, вибір оптимального ряду може на 15 % 
скоротити витрати для умов роботи заводу.  

Створення оптимального ряду по продуктивності в 175, 190 і 200 грн / місце 
нових конструкцій пасажирських купейних вагонів забезпечить максимально 
можливу технологічність виробу. Технологічною можна вважати конструкцію 
пасажирського купейного вагона, освоєння і випуск якого в заданих обсягах 
виробництва буде здійснюватися з мінімальними виробничими витратами і з 
коротким виробничим циклом. Виробнича технологічність конструкцій оптимального 
ряду характеризується показниками матеріаломісткості, трудомісткості, собівартості 
та виробничим циклом. Показники технологічності справляють вирішальний вплив на 
створення оптимального ряду модифікацій пасажирських купейних вагонів. 

Зменшення наднормативних залишків виробничих запасів, особливо литва для 
вагонів, можливе за рахунок встановлення постійних договірних відносин з 
постачальниками за виконання ними прийнятих зобов’язань та налагодження 
ритмічності виробництва комплектуючих. Застосування прогресивних технологічних 
процесів у АТ «Кременчуцький сталеливарний завод (диференціальне пресування під 
тиском, виготовлення форм та стержнів із рідких само твердючих сумішей) дозволяє 
підвищити точність та покращити товарний вид заготовок, знизити вагу за рахунок 
стоншення стінок, механізувати і автоматизувати технологічні операції, а також 
знизити трудомісткість виробництва відливок. Виготовленні на заводі відливки – це 
великогабаритні (розміром 2500 х 500 х 650мм) заготовки з переважаючими тонкими 
стінками (від 12 до 15мм), які виробляються на автоматичних формувальних лініях 
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фірми «Кюнкель – Вагнер». Швидко знімальне плаваюче модельне оснащення цих 
ліній дозволяє виготовляти відливки різноманітної конфігурації.  

Одним із напрямків кращого використання основних фондів автоматичних 
формувальних ліній є обґрунтування планово-економічних розрахунків на основі 
застосування математичних методів. Такі методи використовуються для дослідження 
роботи транспортного устаткування і планування завантаження автоматичних ліній 
формовки на базі пресових автоматів із заливкою форм на конвеєрі. При роботі 
формувальних машин на конвеєрі виготовляється в 3–5 раз більше форм, ніж при 
роботі їх з установкою форм на плацу цеху.  

Завдяки застосуванню одного із найбільш прогресивних методів ущільнення 
сирих піщано – глинистих форм на лініях, на заводі одержують відливки з 
мінімальними допусками основних розмірів та якісною литою поверхнею, що 
задовольняє найвищим вимогам вагонобудівного заводу, як основного замовника 
литва. У залежності від обсягу замовлень на литво в фасонно-ливарному цеху 
оптимізується число працюючих автоматизованих ліній та швидкість видачі опок під 
заливку. При значних обсягах замовлень споживачів на сталеве литво випуск 
продукції при двох працюючих лініях та оптимальній швидкості транспортного 
устаткування можна збільшити на 12–15 % при зниженні собівартості на 2,5–3 % 
залежно від номенклатури відливок.  

Для ефективного функціонування технологічно взаємопов’язаного комплексу 
«виготовлення литва – побудова вагонів» у Кременчуцькому промисловому районі 
важливо скористатися поведінковою концепцією організації управління. Суть 
концепції – реалізація теоретичних поглядів на управління організацією шляхом 
підвищення ефективного використання її людських ресурсів на основі надання 
допомоги працівнику у створені своїх власних можливостей.  
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У сучасних економічних умовах функціонування кожного господарюючого 

суб’єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, що 
зацікавлені в результатах його діяльності. На основі доступної їм звітно-облікової 
інформації вони прагнуть оцінити фінансовий стан підприємства, адже саме від його 
фінансового стану багато в чому залежить успіх його діяльності. Під фінансовим 
станом суб'єкта господарювання мається на увазі характеристика його фінансової 
конкурентоспроможності (тобто платоспроможності та кредитоспроможності), 
використання фінансових ресурсів та капіталу, виконання зобов’язань перед 
державою й іншими підприємствами, установами, організаціями [1]. Варто зазначити, 
що основним інструментом для оцінки фінансового стану слугує фінансовий аналіз.  

Головною метою фінансового аналізу є отримання певного числа ключових 
параметрів, що дають об’єктивну і точну картину фінансового стану господарюючого 
суб’єкта, за допомогою якого можна оцінити внутрішні та зовнішні відносини 
аналізованого підприємства: дослідити та охарактеризувати його платоспроможність, 


